
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว* อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผูค้วบคมุงานทีไ่ดแ้จง้ชือ่ไว ้หรอืผูค้วบคมุงานจะบอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุงาน

ใหม้หีนังสอืแจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งระงับการ

ด าเนนิการตามทีไ่ดรั้บอนุญาตไวก้อ่นจนกวา่จะไดม้หีนังสอืแจง้ชือ่และสง่หนังสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุ

งานคนใหมใ่หแ้กเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้ 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักงานเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว ทีว่า่การอ าเภอสนัทราย

จังหวดัเชยีงใหม ่โทร. 053-848601 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :5 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบคมุงานพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น

ผูค้วบคมุงาน)) 

1 วนั - 

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลีย่น

ผูค้วบคมุงาน 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น

ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั - 

 

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่

ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่นผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น

ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั - 

 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3) 

 

ส าเนาหนงัสอืทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงานคนเดมิทราบวา่ไดบ้อกเลกิ

มใิหเ้ป็นผูค้วบคมุงานแลว้พรอ้มหลกัฐานแสดงการรบัทราบของผู ้

ควบคมุงานคนเดมิ (แบบน. 5) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน

คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

4) 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหมต่ามมาตรา 

30 วรรคสอง (แบบน. 8) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน

คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร

แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน

คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

6) 

 

ส าเนาหนงัสอืแจง้การบอกเลกิผูค้วบคมุงาน (แบบน. 7) 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุ

งานไวแ้ลว้และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชือ่ผู ้

ควบคมุงานคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวง ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมส านักงานเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว โทร. 053-848601 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.jdmaekrua.go.th))) 

2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัประจ าจังหวัดทกุจังหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 

 



 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร    

พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 21/07/2015 13:46  การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื:- 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


